
Γνώρισε τα δικαιώµατα σου! 

Η Σύµβαση του Aarhus και τα δικαιώµατα του κοινού σε σχέση µε το περιβάλλον 

 

Μετά την υπογραφή της Σύµβασης του Aarhus στις 25 Ιουνίου 1998 στην πόλη Aarhus της ∆ανίας 
κατοχυρώνονται στους πολίτες συγκεκριµένα δικαιώµατα στον τοµέα του περιβάλλοντος. Μέχρι στιγµής 
οι χώρες που υπόγραψαν τη Σύµβαση φτάνουν τις 46 συµπεριλαµβανοµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Κύπρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση  εφάρµοσε µια σειρά νοµοθεσιών ενσωµατώνοντας τους όρους 
της Σύµβασης: http://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm .   

Η Κύπρος µε την επικύρωση της Σύµβασης και την ενσωµάτωση των σχετικών προνοιών στη νοµοθεσία 
της, παραχωρεί νοµικά δικαιώµατα στο κοινό για θέµατα που αφορούν το περιβάλλον. Πιο 
συγκεκριµένα, αυτά τα νοµικά δικαιώµατα δίνουν στον Κύπριο πολίτη την ευκαιρία να αιτείται και να 
λαµβάνει από τις κρατικές αρχές, πληροφορίες σε σχέση µε το περιβάλλον και να συµµετέχει στη λήψη 
αποφάσεων για συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα.  Αν τα πιο πάνω δικαιώµατα καταπατηθούν ή 
παραµεληθούν σύντοµα αναµένεται να µπορεί κάποιος να προστρέξει στη δικαιοσύνη για την επιβολή 
τους.  

Η σηµαντικότητα της Σύµβασης αυτής έγκειται στην υιοθέτηση µηχανισµών µε στόχο τη διαφάνεια των 
διαδικασιών και την υποστήριξη των πολιτών για εµπλοκή τους στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν 
άµεσα ή έµµεσα την ποιότητα της ζωής τους. Για να φτάσουµε όµως πιο κοντά στη διαφάνεια και τη 
δικαιοσύνη πρέπει τα δικαιώµατα αυτά να εφαρµόζονται και να προβάλλονται. Χρειάζεται, δηλαδή, οι 
πολίτες να γνωρίζουν και να εκµεταλλεύονται τις αυξηµένες ευκαιρίες που τους παραχωρεί η νοµοθεσία 
για πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων. Και ακόµη πιο 
αναγκαίο είναι το ενδιαφέρον και η ενσυνείδητη αναζήτηση  των δικαιωµάτων και ελευθεριών αυτών.  

Πέραν τούτου, περιλαµβάνονται στη Σύµβαση και όροι που καθιστούν τις δηµόσιες και κρατικές αρχές 
υπόχρεες να συνεισφέρουν στην αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των περιβαλλοντικών δικαιωµάτων 
των πολιτών. Επισυνάπτονται τα στοιχεία επικοινωνίας των αρµόδιων λειτουργών των 
Τµηµάτων/Υπηρεσιών του κράτους, υπεύθυνους για ενηµέρωση του κοινού. 

Πιο κάτω µπορείτε να βρείτε νοµοθεσίες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας οι οποίες εναρµονίζονται µε τους 
όρους της Σύµβασης του Άαρχους: 

- Ο περί της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες που είναι σχετικές µε το περιβάλλον 
Ν.119(Ι)/2004 

- Ο περί συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών Ν.159(Ι)/2005, με την τελευταία 

τροποποίηση N. 125(Ι)/2012 

- Ο περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών N.106(I)/2002, με την τελευταία τροποποίηση N. 
181(I)/2013 

- Ο περί της εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισµένα έργα N.140(I)/2005, µε την 
τελευταία τροποποίηση Ν.137(Ι)/2012 

- Ο περί της ολοκληρωµένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης Ν.56(I)/2003, µε την τελευταία 
τροποποίηση Ν.179(Ι)/2013  



- Ο περί της περιβαλλοντικής ευθύνης όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζηµιάς Ν.189(Ι)/2007 

- Ο νόµος που προβλέπει για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισµένα σχέδια 
και/ή προγράµµατα N.102(I)/2005 

- Ο περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών και του εδάφους νόµος N.106(I)/2002, µε την τελευταία 
τροποποίηση N.181(I)/2013 

- Ο περί ελέγχου της ρύπανσης της ατµόσφαιρας N.187(I)/2002, µε την τελευταία τροποποίηση 
N.180(I)2013 

- Ο περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων N.162(I)/2005, µε την τελευταία τροποποίηση 
N.185(I)/2011    

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας www.akti.org.cy  

GSI Italia  www.gsitalia.org 

 

The leaflet was prepared within the framework of the project ‘INTERACT: Inclusion through environmental 
activities’ (Decision no 2013-2474) which is funded by the European Union, Europe for Citizens 
Programme.  

The content of this leaflet reflects only the author’s view and the Agency and the Commission are not 
responsible for any use that may be made of the information it contains.  

 

 


